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UTILITEITSINSTALLATIES
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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AFTEKENLIJST 
 

Planning In deze cursus maak je in totaal 16 praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan 5 praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P6 Eénfasemotor relaisschakeling 2 uur  

P7 CEE-Verlengsnoer 2 uur  

P8 driefasemotor relaisschakeling in de slijpmachine 2 uur  

P9 Garagedeur relaisschakeling 4 uur  

P10 Film maken 6 uur   

Theorie   

Eénfasemotor 30 minuten  

CEE Materiaal 15 minuten  

Driefasesysteem 30 minuten  

Driefasemotor 30 minuten  

Omkeerschakeling 1 uur  

Filmgenres 30 minuten  

Script 30 minuten  

Storyboard 30 minuten  

Filmen stappenplan 15 minuten  

Draaiboek 15 minuten  

Opnames camera 15 minuten  

Opnames geluid 15 minuten  

Opnames licht 15 minuten  

Monteren 1 uur  

Extra   

Toetsen   
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THEORIELESSEN UTILITEITSINSTALLATIES 

EENFASEMOTOR 

 

Eenfase asynchrone motor De meest voorkomende éénfase asynchrone motor in woningen 

wordt gebruikt voor aandrijving in de koelkast, ventilatoren of 

wasmachinemotor. 

 

In de industrie worden ze vooral toegepast bij zware machines en 

aansturing van treinen, trams of de metro. 

 

 

 
Wasmachine 
 

 

 
Rotor 
 

 

Rotor 

De rotor is het deel van de elektromotor dat draait. De motor heeft 

een kooianker als rotor. Een kooianker bestaat uit niet geïsoleerde 

koperen- of aluminium staven die aan de uiteinden met een 

geleidende ring zijn kortgesloten. Het anker is iets getordeerd 

(gedraaid). De ruimte tussen de staven is opgevuld met dunne 

gelamelleerde plaatjes van weekijzer. De stator bestaat uit één 

hoofdwikkeling (en één hulpwikkeling verschoven over 90°). 

 

 

 

 
 

Statorspoel 
 

 

Stator 

De stator bestaat uit één hoofdwikkeling (en één hulpwikkeling 

verschoven over 90°). Dat is dus anders dan de stator van een 

driefase generatormotor. Die heeft drie windingen, die zijn 120° 

verschoven ten opzichte van elkaar. 

  

Werking 

De wisselstroom in de enkele statorspoel veroorzaakt een 

magnetisch veld dat elke halve periode van richting verandert en 

omdraait. 

 

Zo ontstaan twee draaivelden van gelijke grootte, die met gelijke 

snelheid tegen elkaar in draaien. Hierdoor loopt de rotor vanuit 

stilstand niet aan (starten met draaien), omdat het 

elektromagnetisch veld tegelijkertijd zowel linksom als rechtsom 

draait. 
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 Vraag 

 81  Wat doe je bij tilten? 

 
 

 

 

Tracking en dolly Tracking en dolly is het bewegen van een camera op een dolly over 

rails.  

 

Het voordeel hiervan is dat de camera op een soepele manier mee 

kan rijden met een auto of een persoon die loopt.  

 

Door gebruik te maken van een dolly heb je geen last van de 

overbodige bewegingen van het lichaam van een cameraman of -

vrouw die moet lopen. 

 
Camera op rails 
 

 Vraag 

 82  Wat is het grote voordeel van het filmen vanaf een dolly? 

 
 

 

 

Handheld Als je de camera gewoon met de hand vasthoudt, noem je dat 

handheld. Dit is natuurlijk een makkelijke manier van filmen waarbij 

je zeer flexibel bent. 

 

In documentaires of thuis wordt veel gebruik gemaakt van deze 

bewegingen. Je bent vrij om verticaal of horizontaal te bewegen, stil 

te staan of juist te bewegen in welke richting dan ook. 

 

Wil je de eventuele schokken door bijvoorbeeld het lopen 

opvangen? Dan kun je gebruik maken van een steadycam zoals in de 

afbeelding. 

 
Steadycam 
 

 Vraag 

 83  Wat is het grootste voordeel van werken met een handheld 

camera? 
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 Vraag 

 85  Waarom is een planning belangrijk? 

 
 

 

Stap 3 - draaiboek opstellen Als je de planning hebt afgerond, ga je een draaiboek schrijven. In 

het draaiboek beschrijf je wat er van iedereen wordt verwacht 

tijdens de opnamedag. Dus, wie zet wat klaar en wie moet waar 

aanwezig zijn? Zorg dat voor iedereen duidelijk is wat er van hem of 

haar wordt verwacht op de draaidag. 

 

Lees de theorie over het opstellen van een draaiboek goed door en 

stel een draaiboek op voor de opname.  

 
Heb je alles? Controleer je checklist! 

 

 
Meer informatie over het maken van een 

draaiboek kun je vinden bij de theorie 

Draaiboek 
 

 

Stap 4 - opnames maken Als alle stappen klaar zijn, ben je klaar met de voorbereiding. Vraag 

nu als groepje toestemming aan je docent om echt te kunnen gaan 

filmen. Begin pas als de docent jouw plan hieronder heeft afgevinkt! 

 

Veel succes en plezier! 

 

 

 
Actie! 
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OPNAMES - GELUID 

 

Opnemen van verschillende geluiden In het script en misschien in het storyboard heb je genoteerd welke 

verschillende soorten geluid je wilt gebruiken in jouw film. Hieronder 

zie je nog een keer de tabel waarin uitgelegd wordt welk geluid wat 

is. 

 

De verschillende soorten geluiden worden op verschillende 

manieren opgenomen, met speciale microfoons. Je leest in dit 

hoofdstuk wat je daarvoor nodig hebt. 

 

 

Soort geluid  Uitleg 

Set-noise,  

sfeer en locatie geluid 

Dit zijn alle geluiden die je hoort tijdens de film die de sfeer bepalen, bijvoorbeeld het 

tikken van een klok, een spoorovergang of het kakelen van een kip. Deze geluiden 

worden meestal achteraf toegevoegd bij het monteren. 

Voice-over De narrator of verteller die iets verteld over het verhaal. Deze vertelstem wordt 

meestal achteraf ingesproken. 

Direct geluid Geluid dat meteen wordt opgenomen, meestal alleen de stemmen. 

Effectgeluid Een geluid dat een actie of handeling ondersteund waardoor die wordt versterkt. 

Bijvoorbeeld het dichtslaan van een deur of het krijsen van een kat die wordt 

weggejaagd. Ook dit geluid wordt meestal achteraf gemonteerd. 

Muziek Er wordt in een film vaak in de montage muziek toegevoegd, die niet in de film zit. Bij 

het opnemen van een concert of het spelen van een radio op de achtergrond is het 

logisch dat je muziek hoort. Muziek die los wordt toegevoegd is, is vaak om een sfeer 

aan te zetten of te benadrukken. Bijvoorbeeld in de intro, maar ook om sfeer toe te 

voegen aan een romantisch of juist verdrietig moment. 
 

 

 

Set-noise Set-noise kun je vaak goed opnemen met een stereomicrofoon of 

een richtmicrofoon. Dit is afhankelijk van hoe je de microfoon kunt 

plaatsen, hoe luid het geluid is en uit welke richtingen de geluiden 

komen. 

 

Set-noise wordt vaak op locatie opgenomen als het om zeer drukke 

en algemene geluiden gaat zoals stadsgeluiden. Vaak wordt het 

acteren even stilgelegd zodat de geluidsman de setgeluiden op kan 

nemen die later toegevoegd kunnen worden aan het beeld.  

 
Richtmicrofoon 
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MONTEREN 
 

Monteren Stel, je bent een dag met vrienden in de dierentuin en je maakt daar 

allerlei filmpjes. Dan is het leuk om daar achteraf één film van te 

maken. 

 

Het maken van één grote film van allemaal kleine opnames noem je 

het monteren (editen) van een film. 

 

Vroeger, in de analoge tijd, werd het monteren nog gedaan door te 

knippen met een schaar en te plakken met lijm. Tegenwoordig 

worden alle opnames digitaal gemaakt en kun je deze opnames 

monteren met videobewerkingssoftware. 

 
 

Monteren of editen 
 

 Vraag 

 92  Wat bedoelen we met het monteren van een film? 

 
 

 

 

Videobewerkingsprogramma's Er zijn ontzettend veel verschillende programma's voor de computer 

(Mac, Windows en Linux) om opnames te bewerken en een montage 

te maken. Als we nu elk programma behandelen wordt dit boek wel 

erg dik! Bovendien is er van elk programma wel een handleiding of 

een tutorial te vinden om je verder te helpen. In de linker kolom zie 

je al een aantal QR-codes naar gratis software met uitleg erbij. Je 

hoort van jouw docent met welk programma je aan het werk gaat. 

 

In dit hoofdstuk behandelen we alleen de begrippen en 

onderwerpen die in elk programma wel voorkomen. 

 

Leuke voorbeelden van gratis programma's zijn bijvoorbeeld: 

• Openshot 

• Wevideo 

• Hitfilm  

• Resolve 

 

Gratis software is natuurlijk heel fijn. Hierdoor kan je gratis 

kennismaken met het monteren van video's en ze gebruiken om 

deze opdracht te maken. 

 

Natuurlijk zijn er ook een hoop professionele programma's waar je 

wel voor moet betalen, zoals Avid, Premiere Pro en Final Cut Pro. 

Misschien vraag je je af waarom deze programma's niet gratis zijn en 

toch veel gebruikt worden. 

 

De opties voor bijvoorbeeld kleurcorrecties, effecten en tweaken van 

audio en video gaan dieper bij deze programma's, vandaar dat dit 

voor mensen die er dagelijks mee werken wel een meerwaarde kan 

zijn. Bovendien is het handig om met de meest 

gebruikte programma’s  te kunnen werken als het je baan is! 

 

 

 
Video bewerken 

 

 

    

Adobe Spark 

https://link.dp-totaal.nl/adobe-spark/

